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يف هذا العدد
 االفتتاحيــة  -ليكــن عــام التحــديوالثبــات .
 اجتــاع غــر عــادي للهيئــة العامــةللشــبكة وتعديــات عــى النظــام
الداخــي
 مطالبــات للســلطة بتوفــر االدويــةلالمــراض املزمنــة واملــرىض النفســيني
 يف يــوم التضامــن العاملــي  -الشــبكةتطالــب بانهــاء االحتــال ووقــف
سياســات الفصــل العنــري
 الشــبكة تطالــب بالتوقيــع عــىميثــاق رومــا واالنضــام ملحكمــة
الجنايــات الدوليــة
 إســتهداف البــدو سياســة تهجري قرسي جولــة ميدانيــة يف املناطــق الحدوديــةبغــزة ومطالبــات باعــادة االعــار
وتأهيــل االرايض الزراعيــة
 بيــان صــادر عــن القطــاع الصحــي يفالشــبكة
 عــى الجميــع احـرام القانــون وصــونالحريــات العامة
 الشــبكة تلتقــي وفــد الحكومــةاالســرالية مبقرهــا بــرام اللــه
 -من اخبار املؤسسات .

اإلفتتاحية
ليكن ...عام التحدي والثبات

مناطــق االغــوار واملناطــق املصنفــة «ج» مناطــق تــن تحــت وطــأة الفقــر
والبطالــة مؤسســات تعمــل يف شــتى الحقــول الصحيــة  ،الزراعيــة  ،يف التعليــم
واملــرأة والشــباب  ،يف امليــاة والبيئــة ومجــاالت اخــرى عديــدة كحقــوق
االنســان والحريــات وغريهــا تعمــل وفــق رؤيــة واضحــة ضمــن منظومــة
مفاهميــة تســتند ملعايــر العمــل التميــز مــن ضمنهــا ان ال تنميــة يف ظــل
االحتــال  ،وان املطلــوب والواجــب ميــي عــى الجميــع تثبيــت صمــود النــاس
فــوق ارضهــم بشــتى الطــرق والوســائل .
املنظــات االهليــة صاحبــة الــدور الريــادي يف حمــل الهــم الوطنــي قبيــل
قــدوم ونشــوء الســلطة مدعــوة للعمــل واملراجعــة وابتــكار اليــات عمــل
جديــدة  ،تقليــص الفجــوة مــع الجمهــور وتعزيــز املشــاركة النشــطة تجــاه
القضايــا التــي تحتــل صلــب اهتــام النــاس والعمــل ضمــن برامجهــا الســناد
املواطــن ومــده مبقومــات البقــاء ودعــم املشــاريع الصغــرة ودعــم برامــج
العــودة لــارض واســتصالحها  ،وبرامــج الشــباب ومتكينهــم مــن املشــاركة يف
مناطــق صنــع القـرار  ،فتــح نقــاش جــدي مــع القــوى واالحـزاب السياســية
باعتبارهــا مكــون رئيــي مــن مكونــات املجتمــع املــدين وفتــح حــوار مــن
الجهــات الرســمية لتصويــب الخلــل يف عالقــة وردم الثغــرات لخلــق حالــة
تكامــل واعــادة تصحيــح املعــادالت ان شــابها بفعــل الرتاكــم بعــض الغبــار ،
املنعطــف ليــس ســهال وعمليــة املخــاض الجاريــة ال نعــرف مــا ستســفر عنــه
مــن نتائــج لكــن املؤكــد ان تلــك النتائــح ســتكون عــى الجميــع اال اذا كانــت
حمــا كاذبــا بحســب وصــف املتشــامئني .
لكــن حالــة االجــاع الفطــري لــدى الجميــع تقريبــا ان عامــا اســدل الســتار
ليحملنــا اىل عــام جديــد  2015قــد ال يقــل صخبــا وقســاوة عــن الــذي ســبقه
لكــن لــن يقتــل االمــل يف البقــاء مثلــا مل يســتطع ســابقه ان يحيــل بعضنــا
اىل مالجــيء التذمــر واليــأس واالحبــاط  ،قــد ال يطــل العــام الجديــد باســا
فرحــا هــذا صحيــح  -ولكنــه ايضــا مل يحطــم رغــم ثقلــه ومــا حملــه مــن
مــأيس عزميــة النــاس التواقــة للخــاص للحريــة للعدالــة وللمســاواة ووقــف
التميــز بــكل اشــكاله .
املجتمــع املــدين عــر مؤسســاته ويف مقدمتهــا شــبكة املنظــات االهليــة
ترنــو اىل اعــادة صياغــة االوليــات ورســم معــامل املرحلــة املقبلــة لتجــاوز
الصعــاب للثبــات والحركــة والعمــل مبثابــرة ونشــاط اكــر تجــاه القضايــا التــي
تقــع ضمــن اهتامماتهــا واهدافهــا  ،تأكيــد حضورهــا الوطنــي واملجتمعــي ،
واملســاهمة بفعاليــة يف خلــق فضــاءات للعمــل مبــا فيهــا ملفــات التمويــل
املــروط وعمــل املؤسســات الدوليــة  ،وقضايــا الحريــات العامــة  ،وتعزيــز
مبــاديء النزاهــة والشــفافية داخــل مؤسســات العمــل االهــي وتنقيتهــا
كلهــا ملفــات زاخــرة بالعمــل والتحــدي نــودع عامــا  ..ونســتقبل اخــر ....
وتبقــى االمنيــات بــان يكــون العــام الجديــد عامــا مختلفــا نــرى فيــه الفرحــة
لالطفــال ونــرى ....فيــه تحقيــق االمــاين للوطــن الحريــة ولالنســان العيــش
الكريــم .

نعــر العــام  2014يف مســتهل عــام جديــد نطــوي صفحــة اخــرى تحمــل يف
طياتهــا الكثــر مــن الذكريــات املريــرة والقاســية  ،تحمــل امــاال كــرى ايضــا
 ،نلــج اىل اعــاق مجريــات عصفــت بنــا عــى طــول البــاد وعرضهــا عــى
مســتوى االقليــم واملنطقــة ايضــا  ،فمــن عــدوان دمــوي يف النصــف الثــاين
 2014الــذي اوقــع عـرات االالف مــن الشــهداء والجرحــى واملرشديــن مــن
اهلنــا يف قطــاع غــزة  ،ســبقه اســتفحال واســترشاء غــول االســتيطان والتهويــد
يف الضفــة الغربيــة وتحديــدا يف مدينــة القــدس ومحيــط البلــدة القدميــة
فيهــا  ،حمــات اعتقــال عســف وتنكيــل وقمــع متواصــل يف الســجون بحــق
االســرات واالرسى  ،سياســات الهــدم واالقتــاع والتطهــر العرقــي ليرتبــع
العــام  2014بــا منــازع عــى عــرش العــام االصعــب الــذي ميــر عــى الشــعب
الفلســطيني منــذ مــا يناهــز االربعــن عامــا .
التطــورات الداخليــة هــي االخــرى كانــت عاصفــة طغــت عليهــا احــداث
كبــرة  ،املصالحــة واســتمرار التخــوف مــن عــدم احـراز اي تقــدم يف مشــهد
مقيــت يفــرض ان ينتهــي  ،حكومــة الوفــاق التــي انتجهــا اتفــاق « الشــاطيء
« يف نهايــة مايــو ايــار والــذي حمــل معــه امــاال مل تســتمر هــي االخــرى طويال
بعــد ان خفقــت القلــوب بقــرب التوصــل ملصالحــة تنهــي صفحــة االنقســام
الــذي ناهــز بــدوره العــام الثامــن عــى التــوايل وهــو يرتســخ ويتعمــق بــدل
ان يــزول االحتــال بقــي هــذا العــام ابــرز الحارضيــن يف املشــهد بدمويتــه
وعدوانــه املفتــوح وحربــه املعلنــة عــر يهوديــة الدولــة هــذه املــرة والتــي
ترســم قانــون العنرصيــة اللغــاء الشــعب الفلســطيني الــذي بقــي يف ارض
وطنــه عــام  ، 48ويشــطب حــق عــودة الالجئــن اىل ديارهــم  ،مســاعي
وجهــود تبــذل للعــودة لتســوية لكنهــا خاليــة الوفــاض النهــا ببســاطة ال
تســتند ملبــدأ احقــاق الحقــوق الصحابهــا وال حتــى متطلبــات الحــد االدىن مــن
اســس العــدل  ،وال ايضــا لق ـرارات الرشعيــة الدوليــة وامنــا ملوازيــن القــوى
فقــط يف معادلــة القــوي يفــرض حــل االمــر الواقــع عــى الضعيــف .
بــن كل هــذه املتغــرات واثارهــا يعيــش االنســان املواطــن وهــم اقنــاع
الــذات بصوابيــة املرحلــة وامكانيــة عبورهــا بأقــل الخســائر وتفــادي غــرق
الســفينة  ،وبــن اوضــاع معيشــية صعبــة لتأمــن مســتلزمات الحيــاة االساســية
فهنــاك ارس وعائــات تعيــش عــى مــا هــو اقــل مــن خــط الفقــر وال تقــوى
عــى تأمــن ســبل العيــش الكريــم يف شــتاء قــارص  ،واوضــاع مزريــة مل يعــد
باالســتطاعة القفــز عنهــا او تجاهلهــا مــن ارتفــاع معــدالت الجرميــة واالنتحــار
ومظاهــر اخــرى باتــت تنــذر بتصــدع النســيج االجتامعــي والوطنــي ال زال
الرهــان عــى عجينــة البلــد الطيبــة االصيلــة التــي مل تتلــوث ومل تصبــغ بالــوان
ليســت لهــا وال زالــت خمــرة تلــك العجينــة تزيــن لنــا بهــاء املــكان ليبقــى
الحلــم  ،تزودنــا بالشــجاعة الالزمــة للمراجعــة والنقــد  ،واســتخالص العــر ،
نحافــظ عــى ذاتنــا رغــم التصدعــات الكبــرة  ،وتحفــظ لنــا ســرورة البقــاء
والصمــود والتحــدي  ،املواطــن العــادي هــو الــزاد والوقــود وملــح االرض
هــو عنــر البقــاء والتفــاين فوقهــا العامــل  ،الفــاح البســيط املجبــول
بعــرق العمــل والتمســك بــكل القيــم النبيلــة التــي بدونهــا تصبــح الحيــاة
بــا معنــى املجتمــع املــدين الــذي لــه بصامتــه التاريخيــة ملؤسســات تعطــي
وتعمــل يف مناطــق الجــدار واالســتيطان  ،يف القــرى واالريــاف املســتهدفة

اللجنة التنسيقية
شبكة املنظامت االهلية
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من نشاطات الشبكة  ....من نشاطات الشبكة  ....من نشاطات الشبكة
خالل اجتامعها يف الضفة وقطاع غزة
املنظــات االهليــة تقــر تعديــات يف نظامهــا الداخــي وتطالب
بحاميــة الحريــات العامة

تأكيدهــا عــى رفــض التعاطــي مــع خطــة )ســري ( العــادة االعــار  ،والعمــل
عــى تشــكيل هيئــة وطنيــة وأهليــة لهــذا الغــرض وفــق معايــر تضمــن وصــول
املســاعدات واالغاثــات للمواطنــن دون اســتثناء او تاجيــل.

عقــدت شــبكة املنظــات االهليــة الفلســطينية اجتامعهــا غــر العــادي لهيئتهــا
العامــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عــر نظــام الفيديــو كونفرنــس ناقشــت
خاللــه العديــد مــن املســتجدات االخــرة الســيام اعــادة االعــار وحالــة الحريــات
العامــة يف االرايض الفلســطينية مــن حــق تشــكيل الجمعيــات  ،وحريــة الــرأي
والتعبــر  ،والحقــوق االساســية التــي كفلهــا القانــون االســايس وقانــون الجمعيــات .
وناقــش االجتــاع الــذي عقــد اواســط كانــون املــايض بقاعــة االغاثــة الزراعيــة بـرام
اللــه واقــر بنــود جــدول اعاملــه التــي تركــزت عــى تعديــل بنــود النظــام الداخــي
والتــي منهــا اســتحداث منصــب نائــب امــن الصنــدوق يف غــزة وواليــة الهيئــة
االداريــة للفــرة االنتخابيــة مبــا فيهــا رئيــس مجلــس االدارة التــي يجــب ان ال تزيــد
عــن فــرة واحــدة  ،وفرتتــن العضــاء املجلــس .
ودعــى االجتــاع اىل اح ـرام الحريــا ت العامــة ومبــدأ ســيادة القانــون ووقــف اي
تعديــات مهــا كان شــكلها ومــن اي جهــة كانــت متثــل خرقــا للقانــون  ،كــا دعــى
اىل اطــاق الحريــات ووقــف الترصيحــات التــي تتجــاوز القانــون وتشــكل تعديــا
وخطـرا عــى النســيج الوطنــي واملجتمعــي  ،كــا دعــت الشــبكة يف ختــام اجتامعهــا
اىل ترســيخ قيــم الدميقراطيــة وحقــوق االنســان وتوطيــد دعائــم املجتمــع املتكامــل
التعــددي وفــق روح املســائلة ومبــاديء النزاهــة والشــفافية .

نظمها القطاع الصحي لشبكة املنظامت االهلية برام الله
ورشــة عمــل تطالــب بتوفــر االدويــة لالمـراض املزمنــة واملرىض
ا لنفسيني

وناقــش االجتــاع تفعيــل اعضــاء الهيئــة العامــة واملشــاركة يف اللجــان القطاعيــة
املنبثقــة عنهــا ومنهــا الزراعيــة والصحيــة  ،والتعليــم واملــرأة والشــباب  ،والحريــات
العامــة وحقــوق االنســان مبــا ينســجم مــع دور الشــبكة تجــاه هــذه القضايــا
املجتمعيــة الهامــة  ،كــا ناقــش الخطــوط العامــة للمرحلــة املقبلــة عــى كافــة
الصعــد واملجــاالت وعالقتهــا مــع االجســام واملؤسســات الوطنيــة والجمعيــات .
وناقــش االجتــاع يف جلســته الثانيــة مســألة اعــادة االعــار يف قطــاع غــزة مشــددا
عــى اهميــة العمــل فــورا لوقــف الكارثــة التــي تعيشــها االرس املــردة والعائــات
التــي اصبحــت بــا مــأوى بفعــل العــدوان االرسائيــي االخــر ورضورة معالجــة هــذه
القضيــة لوقــف الكارثــة االنســانية املرتبتــة عــى هــذا الوضــع  ،واكــد االجتــاع
رضورة رفــع الحصــار الجائــر بشــكل كامــل فــورا عــن قطــاع غــزة  ،كــا جــددت

اوصــت ورشــة العمــل املتخصصــة التــي نظمهــا القطــاع الصحــي بشــبكة املنظــات
االهليــة بــرورة العمــل عــى توفــر االدويــة لالمـراض املزمنــة واملــرىض النفســيني
الذيــن يعانــون منــذ عــدة ســنوات مــن نقــص االدويــة وال يتمكــن قســم كبــر
منهــم مــن تلقــي العــاج بصــورة منتظمــة االمــر الــذي يــؤدي النعكاســات خطــرة
قــد تــؤدي للوفــاة احيانــا  ،كــا اوصــت بــرورة تفعيــل الحملــة االعالميــة لزيــادة
الضغــط والعمــل مــع كافــة املســتويات لتحقيــق الهــدف املتمثــل بتوفــر االدويــة .
وكان د .ابراهيــم ابوعيــاش مــن اللجنــة الصحيــة افتتــح الورشــة بالتأكيــد عــى
اهميتهــا باعتبــار الحصــول عــى الــدواء حــق طبيعــي لــكل انســان حســب كافــة
القوانــن التــي تكفــل الوصــول للخدمــات الطبيــة بــدون متيــز وضمــن اولويــات
الرعايــة االوليــة التــي يضمنهــا القانــون يف توفــر نظــام شــامل صحــي وفعــال وذو
جــودة عاليــة وبنــاء عــى عنــارص مهمــة مــن بينهــا التوافــر جغرافيــا وماليــا وتوفــر
االمكانــات للوصــول الماكــن العــاج واملخصصــات املاليــة الالزمــة عــى حــد ســواء
 ،واكــد ابوعيــاش ان الوضــع يف االرايض الفلســطينية شــهد تصاعــدا ملحوظــا بعــد
العــدوان االخــر عــى قطــاع وتفاقــم مشــكلة االدويــة بعــد االرتفــاع الــذي طــرأ عىل
الحــاالت املرضيــة ســواء لالم ـراض املزمنــة او املــرىض النفســيني لــدى مســتودعات
وزارة الصحــة وتحديــدا الفئــات الفقيــة واملهمشــة.
ثــم قامــت نرسيــن غـزال مــن مؤسســات تــوازن بتقديــم تصــور عــن الحملــة التــي
اطلقــت يف العــام  2010وهــي مســتمرة عــر سلســلة متنوعــة مــن االنشــطة ضمــن
حملــة الضغــط واملنــارصة لتأمــن االحتياجــات الدوائيــة للمــرىض وتحديــدا املزمنــة
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انشطة و فعاليات الشبكة ....بيانات  ....بيانات
واالمــراض النفســية واشــارت اىل عــدة فعاليــات امــام وزارة الصحــة ورســائل
ومذكــرات جــرى توجيههــا للجهــات ذات العالقــة
ثــم قــدم اســاعيل ابوزيــادة مــن االغاثــة الطبيــة وعضــو لجنــة العمــل الصحــي يف
الشــبكة اســتعراضا ضمــن ورقــة دراســية بهــذا الخصــوص تضمنــت مالحظــات مهمة
حــول املخصصــات املاليــة ملوزانــة وزارة الصحــة ضمــن املوازنــة العامــة للســلطة
 ،وتطــرق اىل بعــض االحصــاءات التــي تشــر اىل حجــم املشــكلة التــي يعــاين منهــا
املــرىض خصوصــا الســكري والرسطــان والقلــب واالمـراض النفســية مشـرا اىل وجــود
 79مستشــفى يف الضفــة والقطــاع تضــم مــا نبســبته  5500رسي ـرا  ،باالضافــة اىل
 750مركــز صحــي منهــا  %61تابعــة لــوزارة الصحــة والباقــي ملؤسســات املجتمــع
املــدين التــي تســاهم بنســبة عاليــة مــن خــال املؤسســات الصحيــة والجمعيــات
يف توفــر العــاج للمــرىض واشــار اىل ان مــا نســبته  %18مــن الشــعب الفلســطيني
فــوق ســن  18عامــا يعانــون مــن االمـراض املزمنــة حســب احصــاءات وزارة الصحــة
ومنهــم حــوايل  2189مريــض بالرسطــان  350 ،الــف مريــض بالســكري 800 ،
مريــض بالفشــل الكلــوي و 854مريــض ثالســيميا وهــي ارقــام تشــمل احصــاءات
الضفــة الغربيــة بينــا هنــاك مــا يزيــد عــن  2192مريــض نفــي يتلقــى العــاج
بطريقــة او باخــرى  ،واشــار ابــو زيــادة اىل التداعيــات الخطــرة التــي يخلفهــا عــدم
تلقــي املــرىض للــدواء وتشــتد املعانــاة بصــورة كارثيــة احيانــا لــدى املريــض وذويــه
 ،واشــار اىل ان املشــكلة لهــا عالقــة ببنيــة النظــام وعــدم وجــود ســجل توثيقــي
للمــرىض بشــكل عــام وواقــع التامــن الــذي يفــرض ان يحصــل عليــه الجميــع مبــا
يحقــق كرامــة املريــض والــدواء الــذي يجــب ان يكــون يف متنــاول يــد الجميــع ومبــا
يحقــق املســاواة للجميــع وفــق القانــون

بعزلــة اجتامعيــة عــن محيطــه مــا يخلــف املزيــد مــن املشــكالت التــي ت ـراوح
حدتهــا
وكانــت الورشــة التــي عقــدت نهايــة ترشيــن ثــاين املــايض بقاعــة االغاثــة الطبيــة
بــرام اللــه بحضــور مــن املؤسســات واالهليــة والجمعيــات ومؤسســات القطــاع
الصحــي يف الشــبكة قــررت القيــام بخطــوات تصعيديــة ميدانيــة للضغــط عــى
الجهــات املختصــة لتوفــر االدويــة للمــرىض وخصوصــا املزمنــة وامـراض نــزف الــدم
واملــرىض النفســيني  ،كــا قــررت مواصلــة الحملــة االعالميــة وتعزيــز العالقــة مــع
وســائل االعــام املحليــة املختلفــة .

يف اليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
املنظــات االهليــة تطالــب بانهــاء االحتــال االرسائيــي لدولــة
فلســطني ووقــف سياســات الفصــل العنــري وترشيــع الدولــة
القوميــة
يحيــي الشــعب الفلســطيني ومعــه احــرار العــامل اليــوم العاملــي للتضامــن مــع
الشــعب الفلســطيني وتشــهد عواصــم ومــدن عــى امتــداد العــامل مســرات
ومظاهــرات وفعاليــات مختلفــة الســاع صوتهــا الرافــض لالحتــال واجراءاتــه
بحــق الشــعب الفلســطيني مــن تهويــد ملدينــة القــدس املحتلــة ومواصلــة سياســة
االســتيطان وبنــاء املســتوطنات بشــكل غــر قانــوين ومنــايف لــكل القـرارات الدوليــة
والقانــون الــدويل  ،اضافــة الســتمرار بنــاء جــدار الفصــل العنــري واســتهداف
القــرى والبلــدات الفلســطينية مبصــادرة املزيــد مــن االرايض وعمليــات الرتحيــل
القــري للتجمعــات البدويــة يف منطقــة اريحــا واالغــوار وتخــوم القــدس املحتلــة.
وتعيــش مدينــة القــدس وباحــات املســجد االقــى واملقدســات االســامية
واملســيحية داخــل البلــدة القدميــة واحــدة مــن اخطــر املشــاريع الهادفــة لتغــر
معــامل املدينــة عــر االقتحامــات املتتاليــة وشــبه اليوميــة لســاحات املســجد االقــى
التــي تشــكل اســتفزازا ملشــاعر املســلمني يف كل مــكان او عــر الســاح للجامعــات
اليهوديــة الدينيــة املتطرفــة بالدخــول الداء « طقــوس دينيــة « او باالســتيالء عــى
العقــارت والبيــوت العربيــة بالرتافــق مــع منــع العــرب مــن البنــاء وتضييــق الخنــاق
عليهــم مــن خــال السياســات الرضيبيــة التــي تثــكل كاهــل املواطــن املقــديس يف
اطــار محاوالتهــا الراميــة لتفريــغ املدينــة مــن ســكانها ووصــوال لســحب الهويــات
املقدســية وهــدم منــازل املواطنــن  ،وفــرض القوانــن التــي تعطــي الحــق باالعتقــال
او الحبــس املنــزيل واالقامــات الجربيــة وترشيــع خمســة قوانــن جديــدة تتعلــق
بالتظاه ـرات الســلمية البنــاء القــدس رفضــا لسياســات االحتــال فيهــا .
ان اق ـرار يهوديــة الدولــة مؤخ ـرا مــن قبــل الحكومــة االرسائيليــة متهيــدا لعرضــه
للتصويــت يف الكنيســت ميثــل تحــوال هامــا يف املنحــى العــام لسياســة دولــة
االحتــال ليــس فقــط فيــا يتعلــق بخطــورة ذلــك عــى حــق العــودة لالجئــن
الفلســطيني الذيــن هجــروا قـرا مــن بيوتهــم قبــل نحــو  66عامــا  ،وامنــا يســتهدف
بشــكل اســايس العــرب الفلســطيني الذيــن بقــوا داخــل االرايض التــي احتلــت يف
العــام  1948لتهجريهــم منهــا  ،ويقطــع الطريــق عــى اي امكانيــة لقيــام دولــة
فلســطينية مســتقلة عــى حــدود  67تكــون القــدس الرشقيــة عاصمتهــا بحســب
قـرارات االمــم املتحــدة  ،ومــن شــأن اقـرار هــذا القانــون تحويــل الـراع يف املنطقــة
اىل رصاع عقائــدي ودينــي ال احــد يرغــب يف االنج ـرار اليــه  ،وهــو ايضــا تكريــس
فعــي لنظــام الفصــل العنــري الــذي تقيمــه دولــة االحتــال يف فلســطني التاريخيــة
 ،واطــاق اليــدي املســتوطنني الذيــن يتمتعــوا بدعــم كامــل مــن حكومــة نيتنياهــو
لتنفيــذ املزيــد مــن االعتــداءات بحــق الســكان واملزروعــات واملســاجد واســتباحة
االرض الفلســطينية .

ثــم قامــت والء شامســنة مــن جمعيــة الثالســيميا بعــرض ثالثــة افــام وثقائقيــة
قصــرة لتســليط الضــوء عــى واقــع املــرىض اذ تحــايك قصصــا مختلفــة الطفــال نخــر
اجســادهم املــرض وهــم يف امــس الحاجــة لتلقــي االدويــة  ،ومتثــل صــورا حيــة
لواقــع املريــض ومعانــاة االهــل ايضــا يف مشــاهد مؤملــة يصعــب تصديقهــا احيانــا
خصوصــا لطفــل تــم بــر قدمــه بســبب املــرض.
ثــم قدمــت كفــاح زهــران رئيســة الهيئــة االداريــة للمــرىض النفسســن تعربفــا
للمريــض النفــي وواقــع املــرض يف فلســطني وزيــادة الحــاالت يف ظــل االوضــاع
التــي تعيشــها االرايض الفلســطينية  ،وحــذرت مــن االنتكاســات الخطــرة املرتتبــة
عــى نقــص االدويــة للمــرىض النفسســن ومنهــا تفاقــم مشــكلة الفصــام وهــو مــا
قــد يــؤدي اىل ارتــكاب جرائــم  ،وايضــا قــد يتــم نقــل املريــض اىل مشــفى بيــت
لحــم لالمــراض العقليــة يف حــن هــو يحتــاج اىل الحاميــة االرسيــة او املجتمعيــة
عــى املــدى البعيــد  ،مــع تفافــم املشــكلة نتيجــة نقــص االدويــة قــد يشــعر املريــض
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ان الــرد عــى سياســات االحتــال الــذي عــرت عنــه االعرتافــات املتتاليــة بدولــة
فلســطني مــن قبــل الســويد ومــا تالهــا مــن اعرتافــات ولــو رمزيــة مــن قبــل الربملــان
الربيطــاين ويف العديــد مــن الــدول االوروبيــة االخــرى وهــو دليــل واضــح عــى
العزلــة الدوليــة التــي بدأتهــا دول عديــدة يف العــامل مــع تنامــي حركــة املقاطعــة
وميثــل موقفــا واضحــا تجــاه رفــض ارسائيــل واغالقهــا لجميــع االبــواب للوصــول
لحــل عــادل وشــامل يلبــي الحقــوق الوطنيــة املرشوعــة لشــعبنا  ،ونثمــن يف شــبكة
املنظــات االهليــة عاليــا هــذه املواقــف وندعــو اىل توســيع حركــة التضامــن الــدويل
املســاندة لقضيتنــا العادلــة
باعتبارهــا انحيــازا دوليــا لصالــح الحــق ومبــاديء القانــون الــدويل والرشعيــة الدولية
وانعكاســا هامــا لتطــور حركــة التضامــن الــدويل التــي تصاعــدت ابــان العــدوان
االخــر عــى قطــاع غــزة واســتمرت باشــكال مختلفــة مبــا فيهــا مقاطعــة دولــة
االحتــال والدعــوات مــن االصدقــاء يف العــامل لســحب االســتثامرات مــن ارسائيــل
وعزلهــا دوليــا حتــى متتثــل للقانــون الــدويل وتنهــي احتاللهــا لــارايض الفلســطينية
اننــا ندعــو بهــذه املناســبة اىل مراجعــة مســالة اعــادة االعــار لقطــاع غــزة
ومعالجــة املوضــوع عــى اســاس رفــع الحصــار الجائــر ورفــض التجزئــة لقضايــا
االعــار  ،ومعالجــة الحالــة االنســانية املأســاوية التــي يعيشــها ع ـرات االف مــن
العائــات التــي فقــدت املــأوى وهومــا يســتدعي رسعــة التنفيــذ عــر لجنــة واضحــة
توقــف رشعنــة وادامــة الحصــار للقطــاع ورضورة تحمــل كافــة االطـراف ملســؤوليتها
مبــا فيهــا حكومــة التوافــق الوطنــي واالمــم املتحــدة عــر هيئاتهــا املختلفــة ومبظلــة
وطنيــة اهليــة واضحــة .
ان العــامل يــدرك اليــوم مــدى الحاجــة امللحــة التــي تفرضهــا حالــة االنحيــاز للحــق
والعــدل والســام واالنتصارلقضايــا الشــعوب املظلومــة واملقهــورة التــي تــن تحــت
وطــأة االحتــال مطالــب اليــوم اكــر مــن اي وقــت مــى ويف يــوم التضامــن العاملــي
مــع الشــعب الفلســطيني بالعمــل مــن اجــل انهــاء االحتــال االرسائيــي وانفــاذ
القانــون الــدويل والــدويل االنســاين والضغــط عــى دولــة االحتــال لوقــف سياســاتها
العدوانيــة ومواصلــة االســتيطان وتدمــر االمكانيــة الفعليــة لقيــام دولــة فلســطينية
 ،كــا ان املجتمــع الــدويل مطالــب باتخــاذ اجـراءات وتدابــر فوريــة ملزمــة ملعاقبــة
دولــة االحتــال وعــدم افالتهــا مــن العقــاب عــى جرامئهــا بحق الشــعب الفلســطيني
بتوســيع املقاطعــة الدوليــة وفــرض العقوبــات عليهــا وبنــاء حركــة دوليــة مســاندة
للحقــوق الوطنيــة غــر القابلــة للتــرف مبــا فيهــا حــق تقريــر املصــر والعــودة
واالســتقالل الوطنــي يف دولــة كاملــة الســيادة وعاصمتهــا القــدس وانهــاء نظــام
الفصــل العنــري الــذي تبنيــه دولــة االحتــال يف االرايض الفلســطينية .

ورحبــت الشــبكة يف بيــان صــادر عنهــا ظهــر اليــوم « االربعــاء « بق ـرار مجلــس
حقــوق االنســان التابــع لالمــم املتحــدة باحالــة ملــف جرائــم الحــرب التــي مارســتها
دولــة االحتــال خــال حربهــا االخــرة ملحكمــة الجنايــات الدوليــة وهــو مــا ميثــل
تقدمــا هامــا عــى صعيــد مالحقــة دولــة االحتــال عــى جرامئهــا بحــق املدنيــن يف
القطــاع والدمــار الهائــل الــذي الحقتــه باســتهدافها املبــارش املنشــأت واملبــاين العامة
والســكنية يف القطــاع والتــي اوقعــت عـرات االالف مــن الشــهداء والجرحــى  ،كــا
رحبــت باعتــاد التوصيــة التــي خــرج بهــا القــايض ريتشــارد جولدســتون بتحويــل
الوضــع يف االرايض الفلســطينية للجنايــات الدوليــة بعــد التحقيــق الــذي اج ـراه يف
نتائــج الحــرب التــي شــنتها دولــة االحتــال عــى القطــاع عــام  2009واعتبــار هــذه
التوصيــة الهامــة مــا زلــت قامئــة .
وكانــت الشــبكة رحبــت يف وقــت ســابق بتشــكيل لجنــة التحقيــق يف جرائــم الحــرب
التــي منعتهــا دولــة االحتــال مــن الوصــول لــاريض الفلســطينية لبــدء عملهــا
ودعتهــا لرفــض االجـراءات االرسائيليــة  ،واالرصار عــى قيامهــا مبهمتهــا املناطــة فيهــا
 ،وكشــف حقيقــة تعطيــل عملهــا مــن قبــل دولــة االحتــال التــي ال تريــد ان يــرى
العــامل فظاعــة مــا مارســته بحــق املدنيــن العــزل يف قطــاع غــزة
وطالــب بيــان الشــبكة منظمــة التحريــر والســلطة الفلســطينية بالعمــل عــى
اســتمرار التحــركات عــى املســتوى الــدويل وتوســيعها لضــان وحشــد التاييــد
الــدويل ملحاكمــة دولــة االحتــال واتخــاذ ق ـرارات واضحــة بهــذا الشــأن مبــا يعــزز
امكانيــة العمــل عــى املســتوى القانــوين الســيام التوقيــع عــى ميثــاق رومــا متهيــدا
لالنضــام ملحكمــة الجنايــات الدوليــة .
ودعــت الشــبكة يف بيانهــا املنظــات الحقوقيــة واالنســانية للعمــل مــن اجــل
حاميــة حقــوق االنســان وتطبيــق مبــاديء القانــون الــدويل والــدويل االنســاين عــى
االرايض الفلســطينية  ،والـزام ارسائيــل كقــوة احتــال باحـرام هــذه القوانــن ووقــف
انتهاكاتهــا املتصاعــدة يف االرايض الفلســطينية مبــا فيهــا تصاعــد عمليــات البنــاء
االســتيطاين واســتهداف مدينــة القــدس املحتلــة ومقدســاتها .

تهنئة

جــددت دعوتهــا لالنضــام مليثــاق رومــا وكافــة املعاهــدات
الدوليــة
شــبكة املنظــات االهليــة ترحــب بقــرار مجلــس حقــوق
االنســان باحالــة ملــف مجرمــي الحــرب للجنايــات الدوليــة

تتقــدم شــبكة املنظــات االهليــة الفلســطينية ممثلــة
بلجنتهــا التنســيقية وطاقمهــا االداري وموظفيهــا باحــر
التهــاين والتربيــكات مــن ابنــاء شــعبنا املحتفلــن باالعيــاد
املجيــدة ورأس الســنة امليالديــة الجديــدة متمنــن ان
يكــون عامــا للخــر والســعادة  ..وتحقيــق اهــداف شــعبنا
الوطنيــة يف الحريــة واالســتقالل .

اكــدت شــبكة املنظــات االهليــة الفلســطينية اهميــة متابعــة ملــف جرائــم الحــرب
التــي ارتكبتهــا دولــة االحتــال بحــق املدنيــن العــزل يف قطــاع غــزة خــال حربهــا
العدوانيــة االخــرة وحروبهــا الســابقة  ،وشــددت عــى اتخــاذ الســبل الكفيلــة لــي
ال يفلــت هــذه املــرة مجرمــو الحــرب مــن العقــاب  ،وشــددت عــى رضورة متابعــة
هــذا امللــف عــى كافــة املســتويات السياســية والقانونيــة مبــا فيهــا التوقيــع عــى
ميثــاق رومــا وكافــة املعاهــدات واملواثيــق الدوليــة التــي تضمــن حــق الشــعب
الفلســطيني يف مقاضــاة دولــة االحتــال عــى مــا ارتكبــت مــن جرائــم .

وكل عام انتم بالف خري
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تقرير
اقتالع البدو من مضاربهم وتجميعهم سياسة تهجري قرسي

أيضــاً مراجعــة أهــايل النويعمــة املالكــن لــأرايض التــي خطــط االحتــال اقامــة
مخططــات هيكليــة عليهــا لصالــح التجمعــات البدويــة ،حيــث تفــرد االحتــال
بنفســه يف رســم معــامل تلــك املخططــات ،دون األخــذ بعــن االعتبــار منــط حيــاة
البــدو يف معيشــتهم ،وســتكون تلــك البلــدة محاطــة مبناطــق تدريــب عســكرية
وأب ـراج مراقبــة ،عــدى عــن الحواجــز العســكرية ،مــا يعنــي حرمــان البــدو مــن
اســتغالل املراعــي املحيطــة التــي يعيشــون أص ـاًَ عــى منــط رعــي املــوايش وتعتــر
مصــدر دخلهــم األســايس.

يف مخطــط إرسائيــي جديــد عنــري ،يســتهدف التجمعــات البدويــة يف األغــوار
الفلســطينية ،أقدمــت مــا تســمى اللجنــة الفرعيــة للتخطيــط والرتخيــص – اإلدارة
املدنيــة اإلرسائيليــة بإيــداع عــدد مــن املخططــات التفصيليــة التــي تهــدف إلقامــة
بلــدة بدويــة يف منطقتــي النويعمــة والديــوك الفوقــا شــال مدينــة أريحــا كبديــل
عــن عــدد مــن التجمعــات البدويــة املنتــرة يف غــور األردن ورشقــي القــدس
املحتلــة.
وتعتــر تلــك الخطــوة ضمــن أهــداف االحتــال اإلرسائيــي بالتخلــص مــن
التجمعــات البدويــة يف غــور األردن لصالــح توســعة املســتعمرات القامئــة يف غــور
األردن ،كذلــك لصالــح تنفيــذ أجنــدة االحتــال عــر ضــم األرايض الفلســطينية
الغوريــة اىل دولــة االحتــال مســتقبالً ،وأيضـاً تهــدف القتــاع الوجــود الفلســطيني
يف رشقــي القــدس لضــم األرايض الفلســطينية للمســتعمرات اإلرسائيليــة « معاليــه
ادوميــم وكيــدار» لتنفيــذ مخطــط  E1ضمــن املــروع االحتــايل « القــدس الكربى».
ففــي  2014/08/27أقدمــت اإلدارة املدنيــة اإلرسائيليــة – اللجنــة الفرعيــة
للتخطيــط وللرتخيــص عــى إيــداع  3مخططــات تنظيميــة تفصيليــة عــى حســاب
أرايض النويعمــة ،ومــن خــال اإلعــان تــم إمهــال أصحــاب األرايض واملالكــن
لالعـراض عــى املخطــط مــدة  60يومـاً مــن تاريــخ نــره مــع وضــع رشوط تقتــي
إجــراءات معقــدة.
ويف  2014/09/10نــرت أيضــاً اإلدارة املدنيــة – اللجنــة الفرعيــة للتخطيــط
وللرتخيــص  3إعالنــات حــول مخططــات تنظيميــة تفصيليــة عــى حســاب أرايض
النويعمــة.
فيــا يــي املخططــات التــي نرشتهــا اإلدارة املدنيــة اإلرسائيليــة وأهــداف كل
مخطــط:

هــذا ويضطــر مــا يقــارب مــن  2000عائلــة بدويــة ( 12500فــرداً) مــن التجمعــات
البدويــة « :الخــان األحمــر ،التجمــع البــدوي يف مخــاس ،التجمــع البــدوي رشق
بلــدة الطيبــة ،بــدو املعرجــات ،بــدو منطقــة عــن ســامية ،البــدو يف منطقــة رأس
العوجــا ،وبــدو الكعابنــة رشق أريحــا» اىل الرحيــل اىل تلــك البلــدة ،وقــد خصــص
االحتــال مــا مســاحته  2000دونــم لهــذه التجمعــات .
وتــرز خطــورة هــذا املخطــط يف انــه ال يوجــد أي تعديــل أو إضافــات مســتقبلية
وملــدة  20عــام عــى املســاحة املخصصــة وفــق املخطــط الهيــكيل لتلبيــة الزيــادة
الطبيعيــة للســكان مســتقبالً ،مــا يعنــي أن هنــاك كارثــة حقيقــة ســوف تنجــم يف
حــال تنفيــذ املخطــط اإلرسائيــي.

املخطط النويعمة الصادر عن جمعية مبكوم اإلرسائيلية
املنطقة املستهدفة يف املخطط
شكل آخر من األشكال الرتحيل القرسي:
تجــدر اإلشــارة اىل أن البلــدة البدويــة التــي يســعى االحتــال اىل إنشــائها وكــا
أســلفنا تهــدف اىل تكريــس الوجــود االســتعامري يف غــور األردن عــر اســتباحة
كافــة األرايض وبــل خـرات املنطقــة ،يف حــن يحــرم أصحــاب األرض األصليــن مــن
اســتغالل أراضيهــم التــي يخطــط االحتــال اىل حرمانهــم منهــا.
باإلضافــة اىل مــا تقــدم ،تعتــر خطــوة االحتــال هــده وســيلة نحــو الهــروب اىل
الــوراء يف ظــل تعاظــم الــرأي الــدويل نحــو مامرســات االحتــال العنرصيــة عــر هدم
البيــوت والحظائــر وترشيــد عائــات بأكملهــا يف األغــوار.

املصــدر :اإلعالنــات نــرت يف جريــدة القــدس يومــي  2014/8/27و– 2014/09/10
تجميــع فريــق العمــل يف مركــز أبحــاث األرايض.
جديــر بالذكــر أن االحتــال وضــع مخططــه هــذا عــى أرايض قريــة النويعمــة
الفلســطينية دون الرجــوع للتجمعــات البدويــة الفلســطينية املقــرر ترحيلهــا وال

ال تلبي أدىن متطلبات الحياة:
يذكــر أن االحتــال اإلرسائيــي بــرر هــذا املخطــط الجديــد يف تحســن ظــروف
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خالل جولة ميدانية نظمتها الشبكة بغزة
املطالبــة بدعــم مزارعــي املناطــق الحدوديــة واإلرساع بإعــادة
اإلعــار لقطــاع غــزة وتأهيــل األرايض الزراعيــة

الحيــاة التــي يعيشــها البــدو يف منطقــة األغــوار بصفــة االحتــال هــو املســؤول
املبــارش عــى املنطقــة األغــوار الفلســطينية.
ولكــن الواقــع هــو نقيــض الــكالم الــذي يتحــدث بــه االحتــال ،فاالحتــال مل يشــاور
البــدو يف إعــداد هــذا املخطــط ،بــل انفــرد بإعــداده وســيعمل املخطــط الجديــد
عــى تغيــر جــذري يف منــط البــداوة للســكان ويســلبهم مصــدر رزقهــم الوحيــد،
وســيتم تحويلهــم إىل بلــدة مكتظــة بالســكان تعــاين الفقــر الشــديد ونقــص يف
البنيــة التحتيــة والخدمــات ،وتعــاين مــن كــوارث صحيــة وبيئــة يصعــب التعاطــي
معهــا.

طالــب القطــاع الزراعــي بشــبكة املنظــات األهليــة الفلســطينية كافــة الجهــات
الفلســطينية والعربيــة والدوليــة بتحــرك جــدي وفــوري ملســاعدة ودعــم املزارعــن
الفلســطينيني مبــن فيهــم مزارعــي املناطــق الحدوديــة شــال القطــاع وتوفــر
الحاميــة لهــم داخــل أراضيهــم وتعزيــز صمودهــم يف مواجهــة اعتــداءات االحتــال
وانتهاكاتــه املتواصلــة.
كــا طالــب القطــاع الزراعــي يف شــبكة املنظــات االهليــة حكومــة التوافــق الوطنــي
الفلســطيني بدعــم املزارعــن املترضريــن بقطــاع غــزة بعــد العــدوان األخــر،
وكذلــك متكينهــم مــن الوصــول األمــن إىل أراضيهــم وبخاصــة تلــك املوجــودة يف
املناطــق املحظــور الوصــول إليهــا عــى حــدود قطــاع غــزة مبــا يعــزز مــن صمودهــم
وقدرتهــم عــى اإلنتــاج.
جــاء ذلــك خــال الجولــة امليدانيــة التــي نظمهــا القطــاع الزراعــي يف شــبكة
املنظــات األهليــة نهايــة كانــون اول مبشــاركة ممثلــن عــن مؤسســات األمــم
املتحــدة ومنظــات دوليــة وأهليــة فلســطينية ووســائل اإلعــام إيل بيــت حانــون
شــال قطــاع غــزة وذلــك لتســليط الضــوء عــى معانــاة املزارعــن الفلســطينيني
دعــا وتضامنــا يف ظــل مــا يعانــوه مــن تدمــر ألراضيهــم أو منازلهــم.
ويف كلمتــه أكــد مديــر شــبكة املنظــات األهليــة أمجــد الشــوا أن هــذه الجولــة التي
نظمهــا القطــاع الزراعــي يف الشــبكة جــاءت للتضامــن مــع املزارعــن الفلســطينيني
يف منطقــة بيــت حانــون التــي تعــد البوابــة الشــالية لقطــاع غــزة ،وكذلــك الطــاع
املؤسســات الدوليــة ووســائل اإلعــام عــى معانــاة املزارعــن عــن قــرب وحجــم
املشــاكل التــي تواجههــم مــن اســتمرار االعتــداءات اإلرسائيليــة.

استكامالً ملخطط سابق:
يشــار اىل أن مخطــط االحتــال الجديــد هــو اســتكامالً ملخطــط ســابق تــم إعــداده
لتجمــع عــرب الجهالــن يف فــرة التســعينات مــن القــرن املــايض ،حيــث فــرض
االحتــال عليهــم الرحيــل القــري مــن أط ـراف مدينــة القــدس اىل بلــدة صغــرة
مــن تخطيــط االحتــال تقــع بجانــب مكــب النفايــات يف بلــدة ابوديــس ،بحيــث
تفتقــر تلــك البلــدة ألدىن مقومــات البقــاء وكــا عملــت عــى حرمــان الســكان مــن
الحصــول عــى املراعــي ،وبالتــايل تغيــر النهــج الزراعــي والطابــع البــدوي للســكان،
لصالــح مخطــط توســعة مســتعمرة «معاليــه ادوميــم».

وأوضــح الشــوا أن هــذه الجولــة جــاءت للمطالبــة بــرورة تكامــل الجهــود مــن
اجــل تعزيــز صمــود املــزارع عــى أرضــه خصوصــا املناطــق الحدوديــة وبســبب
قيــود االحتــال والحصــار اإلرسائيــي الجائــر املفــروض عــى قطــاع غــزة.
وأشــار الشــوا إيل أن هــذه الجولــة تحمــل رســالة واضحــة للعــامل أن املـزارع متمســك
بأرضــه رغــم كل العراقيــل واالعتــداءات التــي تواجهــه وعــى الرغــم مــن التقصــر
تجــاه تلبيــة احتياجاتــه.
وطالــب الشــوا الحكومــة الفلســطينية أن تقــوم بواجبهــا تجــاه املزارعــن والعمــل
الجــدي مــن اجــل تعويضهــم ودعمهــم واإلرساع بتســلم مهامتهــا يف قطــاع غــزة
وإعــادة اإلعــار لقطــاع غــزة ومبــا يف ذلــك إعــادة تأهيــل األرايض الزراعيــة.
وطالــب الشــوا املجتمــع الــدويل الضغــط عــى إرسائيــل بفــك الحصــار وفتــح املعابــر
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من بيانات الشبكة  ....من بيانات الشبكة  ....من بيانات الشبكة
أمــام املنتجــات الفلســطينية ووقــف كافــة االعتــداءات اإلرسائيليــة بحــق املزارعــن
والعمــل الجــدي لحاميتهــم.
وبــدوره أكــد املهنــدس رشيــف حمــد مــن اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي أن
تجريــف األرايض الزراعيــة اثــر بشــكل كبــر عــى حيــاة املزارعــن يف منطقــة بيــت
حانــون خاصــة أن هــذه األرايض هــي منبــع الحيــاة والدخــل لهــم.
وأوضــح أن هــذه املنطقــة مفعمــة باألمــل وتعــد الســلة الغذائيــة لقطــاع غــزة مــن
ملنتجاتهــا الزراعيــة وخرياتهــا ولألســف بفعــل مــا قــام بــه االحتــال مــن تجريــف
لهــا اعــدم الحيــاة فيهــا.
وطالــب املؤسســات الدوليــة واألهليــة بدعــم امل ـزارع يك يعيــد الحيــاة لــأرايض
الزراعيــة وتشــكيل لجنــة ضغــط لالحتــال بوقــف االعتــداءات ضــد املزارعــن
الفلســطينيني.
وبــدوره أكــد املـزارع أيــوب الكفارنــة أن منطقتهــم معرضــة إلعتــداءات مــن قبــل
االحتــال ،مضيفــا أن املـزارع يعــاين األمريــن مــن تدهــور أوضاعــه املعيشــية وعــدم
توفــر رشوط الحيــاة اآلمنــة لهــم.
وأشــار الكفارنــة اىل أن امل ـزارع يقــوم بزراعــة أرضــه ويقــوم االحتــال بتدمريهــا
وتجريفهــا حيــث تــم تجريــف ارضــة أربــع مـرات وكل مــره يقــوم باعــادة تاهيلهــا
وزراعتهــا.
وطالــب الكفارنــة كافــة الجهــات املعنيــة والــدول الصديقــة بتوفــر األمــن واألمــان
ودعــم املـزارع يف أرضــه والضغــط عــى إرسائيــل لفــك الحصــار وفتــح املعابــر أمــام
املنتجــات للتصديــر.

فــرص املــرىض يف التعــايف والتكيــف والعــاج  ،بــل ويزيــد مــن الكلفــة املاليــة للعــاج
املكثــف الناتــج عــن هــذا االنقطــاع املتكــرر .
تعــر شــبكة املنظــات االهليــة عــن قلقهــا البالــغ مــن النقــص الحــاد يف األدويــة
الالزمــة لعــاج املــرىض النفســيني وذوي االمـراض املزمنــة وتطالــب مبــا يــي :
توفــر االدويــة الالزمــة لعــاج املــرىض النفســيني املزمنــن صيدليات يف متســودعات
وزارة الصحــة  ،وهــي ( )modecateاإلبــرة الشــهرية ملــرىض الفصــام)halidol( ،
دواء لعــاج مــرض الفصــام ))Risperdal ،دواء لعــاج االضطربــات الذهانيــة،
 ))Zyprexaدواء لعــاج االضطرابــات الذهانيــة .
توفــر االدويــة الالزمــة لعــاج مــرىض نــزف الــدم الهيموفيليــا واللذيــن يعانــون
وبشــكل متكــرر إمــا مــن انقطــاع العوامــل املخــرة او عــدم انتظــام توفرهــا حســب
الربوتوكــوالت العالجيــة وهنــا نتحــدث عــن العامــل الثامــن والتاســع االكــر شــيوعا
او حتــى عــدم وجودهــا يف قامئــة االدويــة للــوزارة كالعامــل الســابع والعامــل
العــارش وال  ،VWاالمــر الــذي يــؤدي اىل إطالــة فــرة النــزف وتلــف يف املفاصــل
والعضــات واالعضــاء الداخليــة وهــذا يــؤدي اىل حــدوث إعاقــات جســدية لــدى
املــرىض واملــوت يف أحيــان أخــرى.

بيان صحفي
صــادر عــن القطــاع الصحــي يف شــبكة املنظــات االهليــة
الفلســطينية
نطالــب وزراة الصحــة بوقــف التجاهــل الحاصــل  ،وتأمــن
االدويــة للمــرىض النفســيني ولالمــراض املزمنــة

رضورة توفــر االدويــة الالزمــة لعــاج مــرىض الثالســيميا ومنهــا فالتــر
الــدم( )Leucocytes Removal Filter Blood Cat# F4C2491واإلبــرة الــذي
يســتخدمها املريــض بشــكل يومــي مــن خــال مضخــة الديســفريال (Thalaset
.)Needle infusion -Cannula
ويطالــب القطــاع الصحــي يف الشــبكة وزارة الصحــة بإتخــاذ االج ـراءات العاجلــة
ووضــع أولويــة ملعالجــة النقــص املســتمر الدويــة املــرىض النفســيني وذوي األمـراض
املزمنــة عــى ســلم أولوياتهــا عنــد التخطيــط والتنفيــذ لربامــج توفــر األدويــة
والعــاج الــازم  ،وتطويــر نظــام للــراء مبــا يضمــن حقــوق املــرىض بالتــداوي
والعــاج بجــودة وكفــاءة مطلوبــة دون متييــز .

إن الحــق يف الصحــة مــن الحقــوق التــي كفلهــا قانــون حقــوق االنســان ،والقانــون
األســايس الفلســطيني،وكذلك اإللتزامــات التــي توجبــت عــى دولــة فلســطني إثــر
انضاممهــا للمعاهــدات واإلتفاقيــات الدوليــة مؤخــراً ،ولــن تتــم عمليــة تعزيــز
الصحــة النفســية ،دون اتخــاذ سياســات وإجــراءات تســعى إىل تهيئــة ظــروف
العيــش وخلــق بيئــات مناســبة لدعــم الصحــة النفســية ومتكــن النــاس مــن اعتــاد
أمنــاط حيــاة صحيــة والحفــاظ عليهــا .ويشــمل ذلــك اتخــاذ جملــة مــن اإلجـراءات
التــي تزيــد مــن فــرص عــدد أكــر مــن النــاس يف التمتــع مبســتوى أفضــل مــن
الصحــة النفســية والرعايــة النفســية.
وال ينبغــي أن تركّــز السياســات الوطنيــة الخاصــة بالصحــة النفســية اهتاممهــا عــى
التدخــات الطارئــة يف تقديــم الخدمــات االجتامعيــة والنفســية والصحيــة فحســب ،
بــل ينبغــي لهــا أيضـاً االعـراف بقضايــا اإلنقطــاع املتكــرر لألدويــة لــذوي االمـراض
النفســية واملزمنــة  ،والعمــل عــى معالجتهــا ،ويشــمل ذلــك دمــج مســألة توفــر
العــاج املســتمر وتوفــر االدويــة يف السياســات والربامــج عــى مســتوى الحكومــة
والقطاعــات األخــرى ،ويف هــذا الســياق وجــه القطــاع الصحــي يف شــبكة املنظــات
االهليــة مناشــدات والعديــد مــن الرســائل واملطالبــات للجهــات املختصــة إليجــاد
حلــول جذريــة لقضيــة االنقطــاع املتكــرر الدويــة املــرىض النفســيني وذوي األمـراض
املزمنــة  ،لكــن بقيــت املشــكلة تــرواح مكانهــا بــن حلــول متقطعــة أو جزئيــة لتوفــر
بعــض االدويــة تــارة وانقطاعهــا ألوقــات طويلــة تــارة اخــر ى  ،مــا يُضعــف مــن

بيان صحفي صادر
عن شبكة املنظامت االهلية الفلسطينية
عىل الجميع احرتام القانون وصون الحريات العامة
تؤكــد شــبكة املنظــات االهليــة الفلســطينية ومــن منطلــق الحــرص عــى تعزيــز
الوحــدة الداخليــة واســتمرار خطــوات انهــاء االنقســام التــي شــهدت تراجعــا مقلقــا
خــال الفــرة املاضيــة والتــي ايضــا باتــت تتطلــب اجـراءات لوقــف هــذا التدهــور
الحاصــل ســواء الترصيحــات والرتاشــق االعالمــي الــذي يعيــد املجتمــع الفلســطيني
اىل حالــة التوتــر وعــدم االســتقرار بــل قــد يجــر الجميــع اىل دوامــة العنــف مــن
جديــد بعــد التفجـرات التــي حدثــت يف قطــاع غــزة  ،وتؤكــد الشــبكة امــام هــذه
التطــورات الخطــرة عــى مواقفهــا الواضــح بــرورة تحمــل الجميــع ملســؤولياته
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لقاءات  ....لقاءات  ....لقاءات
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ومل تســمح ان تؤثــر حالــة االنقســام عــى عملهــا،
وهــي اي الشــبكة مــن اهــم الشــبكات املوجــودة وهــي تعمــل يف العديــد مــن
القطاعــات ضمــن لجانهــا املختلفــة منهــا الصحيــة ،والزراعيــة ،والبيئــة وامليــاه،
واملــراة  ،والشــباب  ،وحقــوق االنســان  ،والتعليــم ومجــاالت اخــرى عديــدة
ترتبــط بالوقــوف اىل جانــب الفقـراء واملهمشــن  ،والعمــل ايضــا لتوســيع القاعــدة
املبنيــة عــى تقاطعــات واضحــة حيــث جــرى قبــل نحــو عاميــن تشــكيل مجلــس
قطــاع العمــل االهــي الــذي يضــم اىل جانــب شــبكة املنظــات األهليــة ،اتحــاد
الجمعيــات الخرييــة واتحــاد املؤسســات غــر الحكوميــة التــي تلتقــي اهدافهــا
وبرامجهــا لخدمــة املجتمــع الفلســطيني واشــار اىل ان عمليــة التنميــة الجاريــة
تصطــدم بعقبــة وجــود االحتــال ومــن هنــا تــأيت عمليــة املســاعدات املقدمــة
للشــعب الفلســطيني التــي يجــب ان ال تغفــل هــذه القاعــدة ومشــاريع الدعــم
املقدمــة لنــا تحتــاج اىل مراجعــة لتصويــب العديــد مــن االخطــاء وهــي يجــب ان
تركــز عــى توفــر مقومــات الصمــود يف املناطــق املهمشــة واملناطــق املصنفــة «ج «
ويف القــدس واالغــوار  ،وبرامــج العــادة اعــار قطــاع غــزة عــى اســس واضحــة ومبــا
ميكــن مــن رفــع الحصــار عنــه.

تجــاه مــا يجــري والتوقــف فــورا عــن العبــث بالوضــع الداخــي خصوصــا امــام
تصاعــد الهجمــة االرسائيليــة التــي تتعــرض لهــا مدينــة القــدس املحتلــة ورضورة
توحــد الجميــع ملواجهــة سياســات التطهــر العرقــي ومخططــات االحتــال فيهــا .
اننــا نحــذر مــن التدهــور الخطــر الحاصــل وانعكاســاته عــى مجمــل الوضــع
الداخــي الفلســطيني  ،وحالــة الرتاجــع املقلــق للحريــات العامــة واعتقــال عــدد
مــن القيــادات النقابيــة ومــا تالهــا مــن مذكــرة اعتقــال لالمــن العــام للمجلــس
الترشيعــي ابراهيــم خريشــة واعــان االخــر االعتصــام املفتــوح يف داخــل املجلــس
بـرام اللــه مــع عــدد مــن املوظفــن ومــا قــد يرتتــب عليه ايضــا مــن تداعيــات خطرية
ندعــو جميــع االط ـراف اىل تحمــل املســؤولية  ،والكــف عــن ايــة مامرســات تتنــاىف
مــع روح القانــون االســايس الفلســطيني  ،ومتــس النســيج الوطنــي واالجتامعــي
للمجتمــع الفلســطيني .
اننــا ندعــو اىل اح ـرام ســيادة القانــون والحريــات العامــة مبــا فيهــا حريــة التعبــر
والعمــل النقــايب ومعالجــة الخالفــات بوحــدة رؤيــة واحــدة انطالقــا مــن الحــرص
عــى مقــدرات الوطــن  ،والعالقــات الداخليــة  ،والتوقــف فــورا عــن ايــة مامرســات
مــن شــأنها ان تهــدد هــذا النســيج  ،ان حــق العمــل النقــايب املكفــول بالقانــون
وحريــة التعبــر باعتبارهــا حقوقــا اساســية ال يجــب ان متــس بــأي حــال مــن
االحــوال وبالتــايل فاننــا ندعــو اىل اطــاق رساح النقابيــن املعتقليــن والغــاء مذكــرة
االعتقــال بحــق االمــن العــام للمجلــس الترشيعــي ووقــف كافــة الق ـرارات بهــذا
الشــأن تغليبــا للغــة الحــوار يف حــل الخالفــات  ،مــع التاكيــد عــى دور القضــاء
واح ـرام اســتقالل الســلطة القضائيــة بعيــدا عــن التدخــل مــن اي جهــة كانــت .
كــا تؤكــد الشــبكة موقفهــا الواضــح ان القانــون هــو الفيصــل والحكــم وهــو الــذي
تحــت مظلتــه يتــم االحتــكام مــن الجميــع لتعزيــز الدميقراطيــة ومبــاديء العــدل
 ،وارســاء دعائــم املجتمــع الفلســطيني الــذي يحــرم االختــاف والتبايــن ويصــون
املقــدرات والحقــوق  ،انســجاما مــع دور كافــة املكونــات ومــن موقــع كل منهــا يف
منــع االنج ـرار ملربعــات ال تعــر عــن مصلحــة املجتمــع الفلســطيني بــل تــيء
لــكل القيــم واالرث والتقاليــد املجتمعيــة .

كــا قــدم أعضــاء اللجنــة التنســيقية للشــبكة مداخالتهــم حــول األولويــات التنموية
والــدروس املســتفادة مــن برنامــج الدعــم االس ـرايل الــذي ســينتهي خــال أشــهر ،
وأكــد الجميــع عــى رضورة اســتناد الدعــم اىل قاعــدة الحقــوق وأهميــة العمــل يف
الضفــة والقطــاع وتعزيــز الرشاكــة مــع املؤسســات االســرالية يف متكــن الشــباب
واملــرأة وتعزيــز قطــاع الزراعــة والصحــة وامليــاه واالهتــام بالبيئــة التــي جــرى
ويجــري تدمريهــا املمنهــج مــن قبــل االحتــال االرسائيــي وخاصــة خــال العــدوان
األخــر عــى قطــاع غــزة.
مــن جانبــه اكــد رئيــس الوفــد االس ـرايل ان هــذه املوضوعــات جديــرة بالنقــاش ،
مرحبــا بتطويــر العالقــة مــع الشــبكة  ،واوضــح ان هــدف الزيــارة يرتبــط اساســا
بالتحضـرات الجاريــة لالسـراتيجية التــي تعكــف اسـراليا عــى اعدادهــا للســنوات
األربــع املقبلــة ضمــن تطويــر عالقاتهــا يف منطقــة الــرق االوســط وتشــمل عمــل
املنظــات غــر الحكوميــة والســلطة الوطنيــة الفلســطينية واألونــروا  ،معربــا عــن
املــه ان يتــم تطويــر الربامــج واملشــاريع التــي تخــدم املجتمــع الفلســطيني  ،الســيام
مراجعــة الدعــم للمؤسســات الدوليــة وعالقاتهــا مــع املؤسســات االهليــة املحليــة
ضمــن مفهــوم واضــح للرشاكــة والعمــل .
وحــر اللقــاء عــددا مــن اعضــاء اللجنــة التنســيقية للشــبكة واملؤسســات االعضــاء
اضافــة للمديــرة التنفيذيــة للشــبكة دعــاء قريــع  ،ويجيــئ هــذا اللقــاء بعــد لقــاء
ســابق ضــم وفــد اسـرايل للوقــوف عــى رأي الشــبكة مــن برنامــج الدعــم االسـرايل
الحــايل  ،ومــن املقــرر اســتكامل اللقــاء خــال الفــرة القريبــة املقبلــة لبحــث ســبل
تطويــر التعــاون املشــرك بــن الجانبــن .

لقاء بني املنظامت االهلية ووفد ميثل الحكومة االسرتالية
اســتضافت شــبكة املنظــات االهليــة مطلــع كانــون اول مبكتبهــا بـرام اللــه وفــدا
ميثــل الحكومــة االس ـرالية ضــم جرانــد موريســون ،نائــب مديــر وحــدة التنميــة
ملنطقــة الــرق األوســط ،وجــول ثــورب رئيــس قســم التعــاون ،وتوفيــق رعــد مديــر
برنامــج املســاعدات ،جــرى خاللــه مناقشــة العديــد مــن القضايــا املتعلقــة بالوضــع
الراهــن ومواقــف املجتمــع املــدين ازاء هــذه التطــورات ،وبرنامــج اس ـراليا لدعــم
املجتمــع املــدين واألولويــات التنمويــة يف الضفــة والقطــاع.
وقــدم ســامي خــر عضــو اللجنــة التنســيقية للشــبكة رشحــا مفصــا حــول
تأســيس الشــبكة مطلــع التســعينات مــن القــرن املــايض  ،واهدافهــا  ،وتركبيتهــا
 ،والعضويــة فيهــا  ،مبينــا ان شــبكة املنظــات متثــل ائتالفــا واســعا لكربيــات
املؤسســات االهليــة التــي عملــت يف فلســطني ويعــود تاريــخ معظمهــا اىل مــا قبــل
نشــوء الســلطة وتســعى لحشــد التاييــد الشــعبي للحصــول عــى الحقــوق االساســية
للشــعب الفلســطيني يف الحريــة واالســتقالل ضمــن اهدافهــا االساســية كــا تســعى
الســتقاللية واتاحــة املجــال لرفــع القيــود عــن اي تدخــات يف عمــل املؤسســات
والجمعيــات وفــق مــا كفلــه القانــون  ،ومتابعــة خطــط التنميــة والسياســات
العامــة  ،وتقديــم الخدمــات التنمويــة يف العديــد مــن املجــاالت ،اضافــة لتعزيــز
الدميقراطيــة واطــاق الحريــات العامــة املكفولــة بالقانــون ايضــا .
وأوضــح خــر ان الشــبكة تعمــل يف ظــل االنقســام الداخــي كجســم موحــد يف
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من انشطة املؤسسات  ....من انشطة املؤسسات  ....من انشطة املؤسسات
بدعم من االتحاد األورويب« ،مساواة» تنظم محارضة عامة يف
الجامعة العربية األمريكية بعنوان :حقوق اإلنسان يف فلسطني:
جهات االنتهاك ووسائل املواجهة
عقــد املركــز الفلســطيني الســتقالل املحامــاة والقضــاء «مســاواة» محــارضة عامــة
يف الجامعــة العربيــة األمريكيــة يف جنــن يف  9كانــون أول  2014تحــت عنــوان:
«حقــوق اإلنســان يف فلســطني :جهــات االنتهــاك ووســائل املواجهــة» .واســتهدفت
املحــارضة كليــات الحقــوق واإلعــام ،وحرضهــا أكــر مــن  100طالــب وطالبــة
وعــدداً مــن الصحفيــن واألســاتذة العاملــن يف الجامعــة .حــارض يف الورشــة أعضــاء
مــن شــبكة املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان الفلســطينية التــي شــكلتها «مســاواة»
ضمــن مــروع املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان الفلســطيني املمــول مــن االتحــاد
األورويب.

مؤمتــر نتائــج املرصــد القانــوين الثالــث :لبيــان وضــع املتغــر
والثابــت يف قطــاع العدالــة يف فلســطني
عقــد املركــز الفلســطيني الســتقالل املحامــاة والقضــاء «مســاواة» مؤمتــر إعــان
نتائــج املرصــد القانــوين الثالــث الــذي يبــن الثابــت واملتغــر يف وضــع العدالــة
داخــل األرايض الفلســطينية .وكان قــد أصــدر املركــز تقريــر املرصــد القانــوين الثالــث
مــن  710صفحــات مــن القطــع الكبــر ،والــذي يشــر إىل انهيــار وضــع العدالــة يف
فلســطني ويســتدعي إىل املعالجــة الفوريــة دون إبطــاء.

«مساواة» تحتفل مبرور عرش سنوات عىل تأسيسها :بدأنا منذ
عرش سنوات وسنكمل املشوار
احتفــل املركــز الفلســطيني الســتقالل املحامــاة والقضــاء «مســاواة» يف  26ترشيــن
ثــاين  2014بالذكــرى العــارشة لتأسيســه مببــادرة مــن مجموعــة محاميــن وقضــاة
ســابقني وشــخصيات مجتمعيــة ومنارصيــن لحقــوق اإلنســان ،وتســجيله كمؤسســة
مجتمــع مــدين يف الضفــة وغــزة عــام  .2004وحــر االحتفــال شــخصيات مختلفــة
ممثلــة عــن القضــاء والنيابــة العامــة واملؤسســات الرســمية واألهليــة الفلســطينية
وعــدد مــن الــدول املانحــة.

للتواصل معنا
Website : www.pngo.net

Facebook : /pages/PNGO-Net/275458735891358

Email : media@pngo.net
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